Bestyrelsesmøde
04-12. 03. 2018
Nappedam Bådelaug

Deltagere:, Peter Storm ,Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Steen Jensen,
Henning Madsen ,Henning Buddig, Anne Birthe Kajhøj og Egon Sørensen
Fraværende: Henning Madsen
Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:
1.

Spørgetid. (Her har medlemmerne, udvalg m.fl. adgang)
Formanden for Nappedam Vinterbadere, Hans Münter, kommer kl. 19 og fremlægger
forslag til samarbejdsaftale.
Møde: Anders Bonde og Hans Munter fremlagde oplæg på samarbejdsaftale med
etablering af Vinterbadeklub med Saunavogn.
Der arbejdes videre med udarbejdelse af samarbejdsaftalen.

2.

Siden sidst.
-Deltagelse i FLID generalforsamling i Fredericia den 22. marts?
Møde: Nappedam er ikke repræsenteret i år.
-Ny Kyst pulje (mail fra Syddjurs kommune)
Møde: Nappedam Vinterbader søger puljen
-Samarbejdsaftale med Syddjurs Ungdomsskole
Møde: Er underskrevet. Træder i kraft pr. 1. April 2018
-Tilskud til Kapsejladsafdelingen. Ønsker kr. 7.850,- til nye bøjer
(vendemærker).
Møde: D.d. er der afholdt dialog møde med kapsejladsad. Ved Poul Erik Lading, Lars
Forsom og Rene Bøgh Hansen samt Anne Birthe Kajhøj og Steen Jensen fra
Nappedam bestyrelse.
En enig fremmødt bestyrelse godkendte ansøgningen .
Idet vi for tiden ikke har nogen sejlerskole, er Kapsejadsafd. vllige til at nye
medlemmer tilbydes deltagelse som gaster.

3.

Status på indsatsområder 2018, således:
-Nyt regnskabssystem – Steen Jensen tager kontakt til Computerhuset for en
mødeaftale.
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-Nyt Jolle- og Kajakhus – arbejdet skrider planlægningsmæssigt frem og er
færdig til jubilæumsfesten.
-Omlægning af kloak - arbejdet skrider planlægningsmæssigt frem og er
færdig til jubilæumsfesten.
-Forslag til forbedring af P-pladsforhold – genoptages til næste møde.
-Udvidelse af overvågningsanlæg – arbejdet er under opstart der skal graves til
kabel. Der skal samtidig trækkes kabel til internettet til jollehusene.
-Ny Vejrstation – Det fremsendte tilbud på ca. 11.000 kr godkendes og
opgaven bliver igangsat. Forventes færdig til standerhejsningsfesten. Det
valgte produkt er af god kvalitet og næsten vedligeholdelsesfrit.
4.

Regnskab og budget.
Møde: kassebeholdning : 612.305 kr.

5.

50 års jubilæum i 2018
Møde:
Processen forløber planmæssigt. Borgmesteren har givet tilsagn om at
komme og holde tale, og det samme har Vilfred Friborg,.
Følg med på havnens hjemmeside og på opslagstavlen.
Vi ser gerne at medlemmerne tager sig sammen, og får sig tilmeldt i god tid,
det gør vores planlægning lettere.
Vi mangler frivillige til at bemande baren om aftenen i teltet samt til at
hjælpe ved aftenens buffet.

6.

Eventuelt
Herunder årshjulet - gennemgået

7.

Godkendelse og underskrift af aftenens referat.
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